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Onbeperkte inzichten, absolute controle

Bescherming, detectie, reactie & herstel
Organisaties hebben dagelijks te maken met aanvallen: Ondanks de nieuwste next-gen beveiligings-oplossingen, 
veroorzaken hackers, zero-day attacks en gerichte aanvallen nog steeds veel schade. 

Panda Adaptive Defense 360 is de enige endpoint protection-oplossing die 100% attestatie biedt met een standaard 
managed threat hunting service.

Implementeerbare IT- en beveiligingsinzichten op basis van gegevens
IT-personeel staat tegenwoordig steeds meer onder druk: steeds toenemende datavolumes en geavanceerde aanvallen 
kunnen ervoor zorgen dat vitale gegevens over het hoofd worden gezien, waardoor de veiligheid van het gehele systeem in 
gevaar kan komen. 

Panda Advanced Reporting Tool correleert gegevens om zo automatisch veiligheidsinformatie te genereren, aanvallen en 
ongebruikelijk gedrag te lokaliseren en intern misbruik van de bedrijfssystemen te detecteren.

Verbeterde en gecentraliseerde bescherming tegen ongeautoriseerde toegang
Een efficiënte manier om ongeoorloofde blootstelling van uw gegevens te minimaliseren is het automatisch versleutelen van de 
harde schijven van desktops, laptops en servers. Zo hebben onbevoegde gebruikers geen toegang tot de versleutelde 
informatie zonder de juiste sleutel.

Panda Full Encryption maakt gebruik van BitLocker, een bewezen en robuuste Microsoft-technologie, om schijven te 
versleutelen en te decoderen zonder dat dit gevolgen heeft voor eindgebruikers. Daarnaast kunnen organisaties de 
herstelcodes die zijn opgeslagen in het cloud-gebaseerde Panda Security Platform Aether centraal beheren en beheren.

Real-time gegevensbeveiliging, zichtbaarheid en controle
Grootschalige datalekken komen nog te vaak voor: ongecontroleerde toegang tot persoonlijke & gevoelige bedrijfsgegevens 
is een dagelijkse bedreiging die kan leiden tot zowel financiële als reputatieschade.

Panda Data Control assisteert organisaties bij het naleven van de regels voor gegevensbescherming en helpt bij het 
ontdekken en beschermen van persoonlijke en gevoelige gegevens, zowel in real-time als gedurende de hele levenscyclus op 
eindpunten en servers.

Op een eenvoudige manier patchen om zo het aanvalsoppervlak te verkleinen 
Panda Patch Management is een oplossing waarmee u updates en patches beheerd, zowel voor besturingssystemen als voor 
honderden applicaties van derden.  Helpt bedreigingen te voorkomen, in te perken en te verhelpen, waardoor het aanvalsoppervlak op 
Windows-servers en werkstations wordt verkleind.

Biedt real-time inzicht in de status van uw endpoints en voorziet u van informatie over actuele zwakke plekken, patches of nog uit te 
voeren updates, en niet-ondersteunde software (EoL). Ontdek, plan, installeer en monitor.



Gecentraliseerd beheer met een Cloud 
gebaseerde console
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Eén enkele resource-efficiënte agent 2 Agents 2 Agents

Bescherming tegen schadelijke 
toepassingen (malware, phishing, 
ransomware, trojans, etc.)

Bescherming tegen scripts en kwaadaardige 
macro's in Office-documenten, etc.

Bescherming tegen geavanceerde 
doelgerichte aanvallen voor en tijdens de 
eigenlijke aanval

Opsporing van onbekende exploits op 
basis van de aangevallen processen in het 
werkgeheugen

Opsporing van aanvalsindicatoren (Indicators 
of Attack, IoA) zelfs nog voor uitvoering

Virtuele patches voor niet-ondersteunde 
systemen

Gedrags- en contextgebaseerde detectie van 
IoA's in de uitvoeringsfase

Activiteitsbewaking op Windows, 
macOS- en Linux-systemen

Machine Learning en Deep Learning met 
statische, dynamische en contextuele 
eigenschappen

100 % Attestation Service bewaakt en 
voorkomt de uitvoering van schadelijke software

Persoonlijke en beheerde firewall

IDS/HIPS⁵ 

Bescherming tegen manipulatie

Apparaatcontrole

URL-filter op categorie

Web browsen monitoren

Integratie met bestaande 
SIEM-systemen (optioneel)

E-mailbescherming tegen phishing, malware 
en malware en geavanceerde bedreigingen

Exchange Exchange Exchange Exchange

Spam Protection Exchange Exchange Exchange Exchange

Automatische desinfectie en herstel

Gecentraliseerde quarantaine toegankelijk 
via de detectielijst (Malware Freezer)

Tijdlijn van uitvoering en forensische 
analyse van aanvallen

Inperking in de controle: gecontroleerd 
Isolatie van computers

Inperking in controle: gecontroleerde 
herstart van computers

Real-time uitrol van Beveiligingsbeleid en 
updates

Detectie van niet-beheerde apparaten

Vooraf geconfigureerde en door de gebruiker 
gedefinieerde dashboards, rapporten en 
kennisgevingen in real time

Inventarisatie van hardware en software

Bescherming tegen diefstal – Remote Alarm 
(Android)

Snap the thief  (Android)

Monitoring van apparaten met en zonder agents

Gecentraliseerde software-installatie 
en -installatie en licentiebeheer

Taakautomatisering en scripting

Component store - ComStore

Tickets/Helpdesk/chat

MDM-ondersteuning voor Android 
en iOS-smartphones en -tablets

Features van de Panda 
Security Portfolio

Traditionele 
endpointbescherming

Apparaat-
beheer

Bescherming / 
Beheer

Gehoste 
e-mail 

oplossing
Geavanceerde 

bescherming
Geavanceerde 

bescherming

Panda 
Email 

Protection

Panda 
Endpoint 

Protection

Panda 
Endpoint 

Protection 
Plus

Panda 
Adaptive 
Defense

Panda 
Adaptive 
Defense 

360

Panda 
Systems 

Management

Panda 
Fusion

Panda 
Fusion 

360

Panda Patch 
Management

Panda Full 
Encryption

Advanced 
Reporting 

Tool

Panda 
Data 

Control

 

* Eén enkele, cloud-gebaseerde console: Gecentraliseerd beheer vanaf elke locatie. Verminderde kosten voor infrastructuur en onderhoud.   
¹ Eén enkele, cloud-gebaseerde Aether-console voor alle Panda Security-oplossingen en -modules voor endpoints van Panda Security.  
² Cloud-gebaseerde Panda Cloud Systems Management beheerconsole.
³ Cloud-gebaseerde Panda Cloud beheerconsole. Biedt toegang tot Panda Cloud System Management, Panda Endpoint Protection Plus en Panda Adaptive Defense 360 consoles.  
⁴ Cloud-gebaseerde Panda Email Protection beheerconsole. 



Remotesteuerung

Computer- en serverbewaking (CPU, 
geheugen, VMI, event log enz.)

Patch en service pack beheer voor 
Windows OS en applicaties van 
derden

Alleen OS Alleen OS Alleen OS

EoL-beheer van toepassingen

Rollback van patches

Gecentraliseerde deactivering 
van Windows-updates

Real-time en planmatige patching

Volledige encryptie/decryptie van schijven 
met Bitlocker

Gecentraliseerd beheer en herstel van 
encryptiesleutels

Gecentraliseerde toepassing 
van encryptiebeleid

Encryptiedashboards, widgets 
en rapporten 

Dashboard, widget en vooraf gedefinieerd 
zoekopdrachten voor veiligheids-KPI's

KPI's voor kwetsbare, geïnstalleerde, en 
uitgevoerde toepassingen

KPI's voor gegevenstoegang tot endpoints

KPI's voor uitgevoerde Shadow-IT-toepassingen

Inventarisatie en classificatie van PII-bestanden

Monitoring van PII-bestanden (at-rest, 
gebruikte en overgedragen gegevens)**

Door de gebruiker gedefinieerde en  begeleide 
query’s voor PII- en niet-PII-bestanden

Verwijderen van PII-bestanden

Consoles voor gebruikers en beheerders

Geavanceerde Antiphishing Technieken
(spoofing protection, SPF, DKIM en DMARC etc.)

Geavanceerde eigen 
antispamtechnologie

Gecentraliseerde quarantaine, beheerd door 
Beheerders of lokale gebruikers

Verplichte beveiligde communicatie (TLS) 
voor geselecteerde ontvangers

Beveiliging van inkomende e-mails

E-mailmelding naar endpoint

Strikte controle van de afzenders van e-mails

Ondersteunt Windows Perimeter

Ondersteunt Exchange Perimeter

Ondersteunt macOS X Perimeter

Ondersteunt Linux Perimeter

Ondersteunt virtuele systemen Perimeter

Ondersteunt Android Perimeter

Ondersteunt iOS Perimeter

⁵ Intrusion Detection System/Host-Based Inbraakpreventiesysteem. 
⁶ Personally Identifiable Information/ Persoonsgegevens. 

** Data at rest, de uitgevoerde acties (data in use) en verstuurde gegevens (data in motion).

Panda Advanced Reporting en Panda Data Control-modules zijn alleen beschikbaar voor Panda Adaptive Defense en Panda Adaptive Defense 360. Panda Patch Management 
en Panda Full Encryption modules zijn beschikbaar voor Panda Endpoint Protection & Panda Endpoint Protection Plus, Panda Fusion, Panda Adaptive Defense & Panda Adaptive 
Defense 360. 

Voor meer informatie of een gratis proefversie van Panda Security cyberveiligheidsoplossingen bezoek www.pandasecurity.com
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